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SØNDAG D. 9. AUGUST KL. 13.00-16.30

STORE ITALIENSKE FØLELSER
I STORE ITALIENSKE OPERAER

Opera i Rebild 2015 byder på store italien-
ske følelser i store italienske operaer.
Temaet er ”Kærlighed på grænsen” med 
uddrag fra Butterfly, Traviata, Barberen 
og Rigoletto tilsat et gran mystik fra Carl 
Nielsens Maskarade.

Rebilds grønklædte bakker kommer til at skælve, når in-
ternationalt anerkendte solister, Aalborg Symfoniorkester 
og Den Jyske Opera under ledelse af Giordano Bellincam-
pi lader kærligheden balancere på grænsen.

Preben Kristensen er både solist og den syngende konfe-
rencier, som med lune og latter leder publikum trygt ind i 
operaens forunderlige favn. Tag familie og venner med og 
nyd en musikalsk skovtur i det grønne.

Årets solister er danske sangere, som alle er kendt fra så-
vel danske og internationale scener: Sopranen Elsebeth 
Dreisig, mezzosopranen Andrea Pellegrini, tenoren Gert 
Henning Jensen samt barytonen Morten Frank Larsen.

Information
Billetter
FORSALG

 225 kr. indtil 30. juni
 250 kr. fra 1. juli - 8. august
 195 kr. ved grupper over 10 personer
 75 kr Studerende og unge under 25 år
300 kr. ved indgangen

 Børn under 12 år gratis adgang.

Billetsalg
Billetter kan købes hos VisitRebild/Rebildporten 
Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping

Online billetsalg
På vores hjemmeside www.operairebild.dk
kan du købe billetter og printe dem ud 
hjemme hos dig selv.

Forplejning
Du er meget velkommen til selv at tage mad- 
kurven, den kølige hvidvin og andre drikkevarer med 
til Opera i Rebild og nyde musikken 
sammen med familie, venner og naboer. 
Madkurve kan bestilles hos flere lokale spise- 
steder se nærmere på www.operairebild.dk
Mulighed for at købe drikkevarer på pladsen.

Borde, stole m.m.
Der er mulighed for selv at medbringe 
campingbord, stole m.m. 
Stole kan lejes på pladsen for 20 kr.

Storskærm
Også i år vil der være storskærm ved scenen.

Parkering
Der er gode parkeringspladser i umiddelbar  
nærhed af koncertpladsen. Handicappede kan  
ved henvendelse til p-vagterne få adgang til  
at køre helt frem til pladsen samt få hjælp  
til transport. Parkering: 20 kr.
Pladsen er åben for publikum fra søndag kl. 9.30

Toiletter
Der er veludstyrede toiletvogne, 
også med handicapadgang, på pladsen.

Information
Rebildporten/VisitRebild
Tlf. 9988 9000 - Mail: info@visitrebild.dk

Velkommen til Opera i Rebild

Se mere på www.operairebild.dk og følg os på facebook

Giordano Bellincampi
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sopran 
Elsebeth Dreisig er en af Danmarks skøn-
ne lyriske sopraner. Hun har sunget alle de 
store partier indenfor sit fag og har senest 
modtaget stor anerkendelse for sin fortolk-
ning af titelrollen i Madama Butterfly på 
Malmø Opera.
Hun har i en årrække været tilknyttet Den 
Jyske Opera og har haft succes i en lang 
række partier - for eksempel Violetta i La 
Traviata, Mimi i La Boheme, Marcelline i Fi-
delio samt Juliette i Die Tote Stadt.
Elsebeth Dreisig er desuden en hyppig gæst 
ved alle landsdelsorkestrene og har sunget 
hele det klassiske repertoire.
I sæsonen 15/16 kan hun opleves på Ope-
raen i København i rollen som Nella i Gianni 
Schicchi og på Den Jyske Opera i Madama 
Butterfly.

mezzosopran
Andrea Pellegrini debuterede på Det Kon-
gelige Teater som Rosina i Rossinis Barbe-
ren i Sevilla i 2006, hvorefter hun samme 
sted sang en række yderligere roller. Hun 
har desuden jævnligt optrådt på Den Jyske 
Opera, Opera Hedeland og Den Ny Opera. 
Som koncertsanger har Andrea Pellegrini 
optrådt med de førende danske orkestre og 
ensembler, herunder DR SymfoniOrkestret, 
DR UnderholdningsOrkestret samt alle 
landsdelsorkestrene. Hendes koncertreper-
toire spænder bredt og rummer, foruden 
de klassiske koncerter og oratorier, også en 
mængde cross over-projekter. 
I 2008 modtog hun Musikanmelderringens 
Kunstnerpris. I 2013 debuterede hun på 
Spot Festivalen i Århus med et Requiem, 
skrevet til netop hende.

tenor
Gert Henning-Jensen er ansat i Den Kon-
gelige Operas solistensemble. På Det 
Kongelige Teater har han siden sin debut 
i 1992 sunget et hav af partier som Almavi-
va i Rossinis Barberen i Sevilla, Nemorino i 
Donizettis Elskovsdrikken og Ernesto i Don 
Pasquale - for at nævne nogle få.
Gert Henning-Jensen er dog også i stigen-
de grad begyndt at arbejde med det tunge-
re, tysksprogede repertoire såsom Jaquino i 
Beethovens Fidelio, Styrmanden i Wagners 
Den flyvende hollænder og David i Mester-
sangerne i Nürnberg. Sidstnævnte parti 
har han sunget på Metropolitan Operaen 
i New York.
Gert Henning-Jensen har sunget en lang 
række partier i nyere danske operaer såsom 
Poul Ruders’ Tjenerindens fortælling og 
Proces Kafka, Bent Sørensens Under himlen 
samt Bo Holtens Livlægens besøg.

baryton 
Morten Frank Larsen er både opera- og 
koncertsanger med et varieret repertoire 
fra Bach og Mozart gennem Wagner og 
Strauss til Szymanowski og Britten. Hans 
operadebut var i Brittens The Rape of 
Lucretia på Aarhus Sommeropera i 1994.
Han var dernæst på Staatstheater Braun-
schweig, og siden hen har han sunget 
primært i Wien på både Volksoper og Sta-
atsoper med hyppige optrædener, og siden 
2005 har han gæstet mange store opera-
huse som for eksempel Deutsche Oper i 
Berlin, og i 2011 havde han sin debut på 
Metropolitan Opera i New York. 
Morten Frank Larsen har modtaget en 
række priser, heriblandt den mest presti-
gefyldte danske pris for sangere, Aksel  
Schiøtz-prisen.

- en oplagt konferencier
Preben Kristensen er skuespiller, sanger, en-
tertainer, komiker og meget mere. Han har 
stået på scener i hele landet i alle genrer – 
dramatik, teater, musical, operette, lystspil, 
revy – og med Linie 3
Lige nu er han aktuel sammen med Ghita 
Nørby på Folketeatret i Inden for murene.
Han har modtaget Lauritzenprisen og Reu-
merts Ærespris.
Den 9. august binder den folkekære skue-
spiller programmet sammen med vid og 
humor. Preben Kristensens hjerte banker 
for opera og gør ham atter engang til en 
oplagt konferencier for Opera i Rebild

Gert Henning Jensen Morten Frank Larsen Preben KristensenMorten Frank LarsenGert Henning Preben KristensenElsebeth Dreisig Andrea PellegriniAndrea PellegriniElsebeth Dreisig

Se mere på www.operairebild.dk og følg os på facebook

Optakten
Vokalensemblet Mundus Vocalis består af ni 
professionelle sangere - de fleste uddannet 
på Nordjysk Musikkonservatorium. Udover 
deres medvirken i ensemblet virker sangerne 
både som solister og som undervisere i Nor-
djylland. 
Ensemblet dirigeres af Søren Birch, som er 
docent i kordirektion ved Det Jyske Musik-
konservatorium og ved Syddansk Musik-
konservatorium. Søren Birch er desuden 
dirigent for kammerkoret Coro Misto.

Rebild Musikpris
Opera i Rebild har igen i år fornøjelsen af at 
uddele Rebild Musikpris sponsoreret af Me-
koprint i Støvring. Rebild Musikpris uddeles 
for 11. gang ved dette års koncert. Prisen 
uddeles til en sanger eller musiker, som har 
vist særligt talent for den klassiske musik. 
Hvem der får hæderen, chancen og beløbet 
på kr. 15.000,- afsløres på dagen, hvor der 
selvfølgelig også bliver lejlighed til at høre 
prismodtageren. 
Se de tidligere modtagere på hjemmesiden 
operairebild.dk.

Opera i Rebild er støttet af:

Samarbejdspartnere:

KÆRLIGHED PÅ GRÆNSEN
Årets tema udfordrer grænserne. Sædvane, normer og regler holder mennesker og deres 
relationer i orden, men alligevel udforskes grænserne dagligt af alle - uden undtagelse. 

‘Kærlighed på grænsen’ skildrer de store følelser i de store operaer, som følger af menne-
skers begær, kærlighed og svigt. I Madama Butterfly er det landegrænser der krydses, løf-
tebrud som trivialiseres og sorgen som sejrer. I La Traviata er det lidenskabens, privatlivets 
og dødens grænser, som udfordres. Sammen med uddrag fra Barberen i Sevilla, Rigoletto 
og Maskarade er der lagt op til en heftig eftermiddag i Rebild Bakker.

Hovedpersonerne i dette års Opera i Rebild søger efter kærligheden – de opildnes af mødet 
– håber naivt – vakler under tvivlen – fristes over evne – nogle mister endda balancen og 
ender med døden som ledsager frem for deres udkårne.

Velkommen i Rebild hvis du tør…
Velkommen til ‘Kærlighed på grænsen’.

Vi ses til opera i særklasse..!


